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Toelichting
Binnen Lingecollege gebruiken we Microsoft Teams om les op afstand te geven. Het gebruik van deze
applicatie heeft ook een impact op de privacy van zowel de leerling als de docent. Dit document geeft
de richtlijnen van het Lingecollege aan voor het geven van les op afstand.

Algemene richtlijnen
•

Zorg ervoor dat er geen privacygevoelige gegevens of andere personen ongewenst in beeld
komen, zodra de camera aan staat.

•

Bij voorkeur wordt de achtergrond vervaagd met de opties die Microsoft Teams voor online
lesgeven biedt.

Voor leerlingen geldt:
•

Volg je THUIS de les? Dan ben je niet verplicht om tijdens de hele les de camera aan te zetten.
We verwachten wel dat de je in beeld komt op de momenten dat de docent dit noodzakelijk
vindt.

•

Je houdt je aan je rooster in Magister.

•

Je zorgt dat je op tijd deelneemt aan de lesactiviteit in Microsoft Teams.

•

Je aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister. Dat betekent dus ook dat “tussendoor”
weggaan niet geoorloofd is. Op elk moment van de les moet je op de docent kunnen reageren
als die daarom vraagt.

•

De docent maakt afspraken met de groep hoe tijdens de THUIS lesactiviteit zaken met de
docent besproken kunnen worden. Dit kan zijn via de chat-functie in Microsoft Teams of via
de spraakfunctie. Houd je aan de richtlijn van de docent.

•

Zet de spraakfunctie op ‘gedempt’, tenzij de docent anders aangeeft.

•

Je mag de les niet opnemen of filmen.

•

Je mag geen foto’s of screenshots van de les maken.

Voor docenten geldt:
•

Je bent niet verplicht om jezelf in beeld te brengen, tenzij dit in het kader van het geven van
onderwijs nodig is.

•

Is het noodzakelijk om de les op te nemen, informeer je leerlingen dan vooraf over het doel
en bewaartermijn (is in Teams vastgelegd) van de opname. Deze opnames mag je niet 		
openbaar publiceren, niet met onbevoegden delen. En je moet ze na de afgesproken 		
bewaartermijn verwijderen.
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Aanvullende richtlijnen bij het streamen van een les vanuit een locatie met leerlingen
•

Zorg ervoor dat de leerlingen die in de klas aanwezig zijn onherkenbaar in beeld zijn. Hang de
camera bij voorkeur achter in de klas. Op die manier zijn gezichten niet zichtbaar in beeld.

Veiligheid
De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van (onderwijs)personeel en
leerlingen. Als die veiligheid in het geding is, hanteren we de regels voor handhaving zoals die zijn
beschreven in het protocol ‘Protocol sociale media alle gebruikers’ op www.lingecollege.nl.
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